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ح حمن الره  میبْسِم ّللاه الره

 مقدمه

را  امبرانیااااااااو پ ییو راهنماااااااا تیهااااااادا یو بااااااارا دهیاااااااانساااااااان را آفر یتباااااااارل و تعاااااااال ّللاه 

رسااااااول مکاااااارم اس م حضاااااارت محمااااااد  امبرانیاااااافرسااااااتاده اساااااات و در آخاااااار همااااااه آنهااااااا خاااااااتم پ

 یتماااااام ابعااااااد زناااااد  یجاااااامع و شاااااامل بااااارا یو احکاااااام نیاااااو آلاااااه و سااااالم باااااا د هیاااااّللاه عل یصااااال

اسااااااات کاااااااه در کاااااااردار و  یاز آن کسااااااا خااااااارتو آ ایااااااادن یقااااااایمبعاااااااوس شاااااااده است ساااااااعادت حق

 هیااااااّللاه عل یاساااااا م صاااااال امبریااااااپ یو رهنمودهااااااا ش  فتاااااااریخو یرفتااااااار و تمااااااام شاااااا ون زنااااااد 

 قرار دهد  شیو آله و سلم را فرا راه خو

مواقااااااع تااااااردد  خواناااااادن نماااااااز اسااااااتخاره در امبرانیااااااخاااااااتم پ یبااااااایز یاز رهنمودهااااااا یکاااااای

 کیاااااانجاااااام نااااادادن  ایاااااانجاااااام دادن  یبااااارا یاست انساااااان مااااا من وقتااااا یذهنااااا یو کشااااامکش هاااااا

راه  نیبهتاااااار امبریاااااااسااااااتخاره مطاااااااب  ساااااانت پ رد عماااااالی  یقاااااارار ماااااا یدو راهاااااا کیااااااکااااااار در 

 اوست  یحل برا

شااااااده اساااااات تااااااا عمااااااوم  انیاااااابااااااه اختصااااااار ب ینبااااااو یکتابچااااااه روش اسااااااتخاره  نیااااااا در

اساااااااتفاده  یارمغاااااااان نباااااااو نیااااااااز ا یذهنااااااا یو کشااااااامکش هاااااااا یمسااااااالمانان در مواقاااااااع ساااااااردر م

اشااااااره شاااااده اسااااات تاااااا از آنهاااااا اجتنااااااب  زیااااامشاااااروع ن ریاااااغ ی ضااااامن آن باااااه اساااااتخاره هااااااندینما

 ورزند 

حضااااااارت  یسااااااانت هاااااااا یایااااااااح یرسااااااااله ماااااااذکور را در راساااااااتا یّللاه تعاااااااال میدواریاااااااام

  دیبفرما تیعنا تیو آله و سلم شرف قبول هیّللاه عل یخاتم صل

                «لَُّهمَّ تَقَبَّْلهُ عندل َو بارل فِیِه َواْجعَْلهُ فِي ِمیَزاِن َحَسنَاتِي ال »

  نیرب العالم ای نیآم                                       

 هللا بادپا دیعب                                                  

 في المسجد النبوي الشریف ّللاه عنها اسطوانة سیدتنا عائشه)رضي یمتکئا عل         
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 استخاره نماز

 عیوسااااا یلاااااینفااااال خ یفااااارائگ پنجناناااااه نماز هاااااا یاسااااا م عااااا وه بااااار نمااااااز هاااااا نیاااااد در

از اوقاااااات مکروه)هنناااااام زوال آفتااااااب و وقااااات  ریااااااسااااات کاااااه بناااااده مااااا من غ زیاسااااات م   جاااااا

  یاااااطلاااااوع و غاااااروب آفتااااااب(در هااااار زماااااان و اغلاااااب مکاااااان هاااااا نمااااااز نفااااال بخواناااااد و از طر

زمااااااان هااااااا و مکااااااان ها اوضاااااااع و  هاز نوافل باااااا ی اما بعضاااااادیاااااارا حاصاااااال نما یآن قاااااارب الهاااااا

 میدر مفااااااااه یبااااااا نااااااام و عنااااااوان خاصاااااا نیشااااااوند  بنااااااابرا یخوانااااااده ماااااا یاحااااااوال مخصوصاااااا

الوضااااااااااون)نفل دو اناااااااااه پاااااااااا  از  ةیاااااااااشاااااااااهرت دارنااااااااااد مانند:تح یناااااااااایمناااااااااابع د و یشااااااااارع

وضاااااااو( تحیة المساااااااجد)دو رکعااااااات نفااااااال هنناااااااام وارد شااااااادن در مساااااااجد( نماز توباااااااه   نمااااااااز 

نفل نماااااااااز  یاز نماااااااااز هااااااااا یکاااااااای رهیهننااااااااام کسااااااااوف و خسااااااااوف و غ اتیااااااااباران نماااااااااز آ

 استخاره است 

 استخاره یمعن

 یشااااااده اساااااات کااااااه دارا  رفتااااااه«ریااااااخ»اسااااااتخاره:واخه اسااااااتخاره از ماااااااده یلغااااااو یمعناااااا

 یو بهتااااااار نفاااااااع و ساااااااود مااااااااد دهیپساااااااند زیااااااااسااااااات چون هااااااار چ یو  ساااااااترده ا عیوسااااااا یمعنااااااا

و بهتاااااار را  دهیاماااااار پسااااااند یعناااااایاسااااااتخاره  نااااااد پ ی و ی(مااااااریرا)خ یخصاااااالت و عااااااادت معنااااااو

 طلب نمودن 

و آلااااااااه و ساااااااالم از ّللاه  هیااااااااّللاه عل یصاااااااال امبریااااااااطباااااااا  روش پ اس        ت ار   یش        ر  یمعن        

 بنده بهتر و آسان تر است  یکه برا یطلب انتخاب کار یتعال

  فیتعر شرح

فااااارگ ح   یکاااااه فااااارگ و واجاااااب اناااااد م ااااال نمااااااز هاااااا یفیانجاااااام اعماااااال و وظاااااا یبااااارا 

بلکااااااه انجااااااام دادن  سااااااتیالزم ن ی ونااااااه اسااااااتخاره ا چیهاااااا رهیاااااافرگ خاااااادمت پاااااادر و مااااااادر و غ

 نکااااااهیره تنهااااااا در امااااااور مباح مشااااااروع اساااااات ماننااااااد او الزم اساااااات  و اسااااااتخا یآنهااااااا ضاااااارور

 ؟ ریخ ایشغل مباح و جائز بپردازم  ننه ؟ به ف  ایبه ف ن سفر مباح بروم 

بناااااده  یکاااااار را بااااارا نیشاااااود کاااااه بهتااااار یخواساااااته مااااا یاماااااور مبااااااح فقاااااط از ّللاه تعاااااال در

 یخااااااااال  و مالااااااااک بنااااااااده  یّللاه تعااااااااال رای ردانااااااااد ز سااااااااریم یو یداده و آن را باااااااارا صیتشااااااااخ
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ِ يَْعلَممممم    »داناااااد  یبناااااده را بهتااااار مااااا یازهاااااایاسااااات و مصااااالحت و ن فیاااااخاااااود  مهرباااااان و لط َوّللََاه

وَن   «.َو أَْنت ْ  ََل تَْعلَم 

و آلاااااه و سااااالم  هیاااااّللاه عل یاسااااا م صااااال امبریاااااطبااااا  روش و سااااانت پ دیااااااساااااتخاره با عمااااال

کااااااه هاااااام موجااااااب اجاااااار و  ااااااواب اساااااات و هاااااام سااااااهل و آسااااااان اساااااات و از تمااااااام  ردیااااااانجااااااام بن

 شود  زیپره دیبا یشرع ریخود ساخته و غ یروش ها

 نماز استخاره تيمشروع

و آلاااااه و سااااالم مشااااارکان عااااارب باااااه رساااااوم و  هیاااااّللاه عل یاز بع اااااِت آن حضااااارت صااااال قبااااال

 یواب ماااااااعتقاااااااد داشااااااتند و عماااااال بااااااه آنهااااااا را موجااااااب اجاااااار و  اااااا یاریبساااااا یساااااانن جاه نااااااه 

 پنداشتند 

 ییاسااااااتخاره بخت آزماااااااا یمخصاااااااوص باااااارا یرهااااااایاز آن رساااااام هاااااااا اسااااااتفاده از ت یکاااااای

اشاااااره کاااارد  یریااااتااااوان بااااه سااااه چوبااااه ت یهااااا ماااا ریاااات نیااااسااااهام بااااود از انااااواع متعاااادد ا میو تقساااا

 یانجاااااام ناااااده( نوشاااااته باااااود و ساااااوم«)تفعااااال ال»یناااااری)انجاااااام باااااده( و برد«افعاااااال»یکااااایکاااااه بااااار 

باااااااه  ایاااااااانجاااااااام بدهناااااااد  یکاااااااار خواساااااااتند ینداشت مشااااااارکان آن زماااااااان هر ااااااااه مااااااا ینوشاااااااته ا

ساااافر انجااااام  ایااااآن کااااار  ایااااکردنااااد کااااه آ یاسااااتخاره ماااا رهااااایت نیااااا ی لهیبرونااااد بااااه وساااا یساااافر

اعماااااال زشااااات  ناااااریروش اساااااتخاره ضااااامن د نیاااااا  1ساااااوره مائاااااده 6 هیااااا؟ در آ ریاااااخ ایااااا ردیااااابن

 2 دیممنوع ناجائز اع م  رد شهیهم یو حرام آنها برا

و  دهیپسااااااااند نیاساااااااات و آئااااااا یالهااااااا نیااااااااد نیو کااااااااملتر نیکااااااااه اسااااااا م آخاااااااار ییآنجاااااااا از

رسااااااااوم و  لیآن اصاااااااا ح و تعااااااااد یهااااااااا یخ اااااااایاز و یکیاساااااااات  انیااااااااجهان یباااااااارا دهیاااااااابر ز

 تیاست مردم در زمان جاهل یاعمال

 یاعمال حاااااذف کلااااا نیاااااماااااردم باااااه ا ازیاااااکردناااااد و باااااا در نظااااار داشااااات ن یآن عمااااال مااااا بااااار

 لیااااقب نیاااااز ا یبااااود عااااادات و رسااااوم ریکااااه امکااااان پااااذ یاساااا م تااااا جااااائ نیآنهااااا ممکاااان نبااااود د

                                                                 
 «َو أَْن تَْستَْقِسُموا بِاْْلَْزاَلِم ذَِلُکْم فِْس   » 1
 58 ص6القرطبي ج ری:تفسدیبننر شتریب لیتفص یبرا 2
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 یرا از آن اعماااااااال مااااااا حیقبااااااا طیکااااااارد و اماااااااور نادرسااااااات و شااااااارا یو اصااااااا ح مااااااا لیرا تعاااااااد

 عمره را نام برد  وتوان مناسک ح   یدسته از اعمال م نیزدود از ا

 نیااااااشاااااارل و خرافااااااات بودنااااااد در د لیاااااااز آن اعمااااااال و رسااااااوم کااااااه از قب ناااااارید دسااااااته

آنهاااااا روش و عملکااااارد بهتااااار  میو همزماااااان باااااا تحااااار دیااااا رد یاسااااا م حااااارام و باطااااال اعااااا م مااااا

شاااااااد مانند اساااااااتخاره  یمشاااااااروع قااااااارار داده مااااااا نینزیرا باااااااه عناااااااوان جاااااااا یو مناساااااااب تااااااار

  دیمشروع  رد یآن استخاره اس م یمشرکان عرب که بجا

 آن تياستخاره و اهم قتيحق

شاااااود کاااااه  یمااااا دیااااامبااااااح و جاااااائز دچاااااار شاااااک و ترد یبناااااده مااااا من در انجاااااام کاااااار یوقتااااا

 یاز دو اماااار مباااااح متااااردد ماااا یکااااینمااااودن  اریاااادر اخت ایاااار یخ ایااااآن کااااار مباااااح را انجااااام دهااااد 

اساااااتخاره  ینمااااااز و دعاااااا یماااااوارد نی اااااردد در چنااااا یکاااااام  باااااا بااااان بسااااات مواجاااااه مااااا ایاااااشاااااود 

 قااااااتیاساااااات بنده در حق یو راه حاااااال نبااااااو شرو نیو آسااااااان تاااااار یالهاااااا هیاااااانعماااااات و عط نیبهتاااااار

سااااااپارد و از ذات  یو مشااااااکل خااااااود را بااااااه خداونااااااد ماااااا هینماااااااز اسااااااتخاره و دعا قضاااااا یبااااااا ادا

 طلبد  یم یریو دستن ییراهنما یتعال یبار

 رابطه استخاره با توحيد باری تعالی

از اعمااااااال و احکااااااام آن راز  کیاااااااساااااات درهر  یکتاپرسااااااتی نیااااااکااااااه اساااااا م د ییآنجااااااا از

را عمااااا   شیخاااااو دیاااااتوح دهیاااااعق ایااااار عمااااال اساااااتخاره بناااااده مااااا من  ونهفتاااااه اسااااات د یکتاپرساااااتی

باااااور و پناااادار کااااه او بنااااده عاااااجز خاااادا  نیاااا ااااذارد بااااا ا یماااا شیبااااه نمااااا زالیاااادر بار اااااه خااااال  ال

رو بااااااه  نیاااااادانااااااد از ا یاو را بهتاااااار ماااااا انیااااااو ز فااااااعو ن ناااااادهیاساااااات خداونااااااد متعااااااال حااااااال و آ

خواهاااااااد کاااااااه او را در هنناااااااام قااااااارار  ااااااارفتن در  ینمااااااااز و دعاااااااا از پرورد اااااااارش مااااااا لهیوسااااااا

خاااااااص قاااااارار دهااااااد و  اتیاااااانمااااااوده و مااااااورد الطاااااااف و عنا ییچنااااااد راهااااااه راهنمااااااا ایاااااا راهااااااهیب

 برا موجاااااااا نااااااااهیرا در قلااااااااب بنااااااااده القانکنااااااااد و آن  ز نااااااااهیراه و  ز نیو بهتاااااااار نیآسااااااااان تاااااااار

ر د ییو ذلاااااات و رسااااااوا یمانیو آرامااااااش قلااااااب او قاااااارار دهااااااد و از انجااااااام بااااااد و پشاااااا نااااااانیاطم

   دیو آخرت حفاظت نما ایدن
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دارد کاااااه  ی!او پرورد ااااااریکناااااد کاااااه آر یمااااا دایاااااپ نیقاااااینمااااااز و عمااااال اساااااتخاره بناااااده  باااااا

پنااااااه  ااااااه اسااااات و در ااااااهش  نیشاااااود قااااارب آن ذات امااااان تااااار یمحاااااروم نمااااا یدر بار ااااااه او کسااااا

 هر ک  باز است  یو برا شهیهم

 آن لتياستخاره و فض حک 

آن  یقاااااااول سیاااااااسااااااانت و مساااااااتحب اسااااااات و از احاد یفقاااااااه اسااااااا م د اهیااااااااز د اساااااااتخاره

 و آله و سلم  ابت است  هیّللاه عل یحضرت صل

مممممله  ّللَاه  َعلَْيممممممِه  »کناااااد: یماااااا تیاااااّللاه عناااااه روا یجاااااابر رضاااااا حضااااارت ََ  ِ مممممموي  ّللَاه کمممممان َرس 

مممممموَرسَ ِمممممممَن اْلق ممممممْرآِن  نَمممممما الس  نَمممممما اَِلْسممممممتَِخاَرسَ َرَممممممما ي عَلنِم   یآن حضاااااارت صاااااال 1.«َو آِلممممممِه َو سمممممملن  ي عَلنِم 

 آموخت  یقرآن به ما م یو آله و سلم استخاره را همچون سوره ها هیّللاه عل

 یکناااااد:آن حضااااارت صااااال یمااااا تیاااااّللاه عناااااه روا یوقااااااص رضااااا یساااااعد بااااان ابااااا حضااااارت

َ  :»و آلااااااه و ساااااالم فرمودنااااااد هیااااااّللاه عل از سااااااعادت و    2.«ِمممممممْن َسممممممعَاَدِس اْبممممممِن آَدَ  اْسممممممتَِخاَرت ه  ّللَاه

 و بهتر را بخواهد  ریکار خ یاست که از ّللاه تعال نیانسان ا یخوشبخت

ّللاه  یکنااااااد:آن حضاااااارت صاااااال یماااااا تیااااااّللاه عنااااااه روا یرضاااااا  یابااااااوبکر صااااااد حضاااااارت

 یکلمااااااااات دعااااااااا ماااااااا نیااااااااداشااااااااتند بااااااااا ا یاراده انجااااااااام کااااااااار یو آلااااااااه و ساااااااالم وقتاااااااا هیااااااااعل

مممممم ه ِخْرلمممممم ِ واْختَْرلمممممم ِ »فرمودنااااااد: را مقاااااادر بنااااااردان  ریااااااماااااان خ یپرورد ااااااارا!تو باااااارا   3.«الله 

 و انتخاب بفرما 

 مستحب است؟ یدر چه امور استخاره

ِ  »ّللاه عنااااااااه وارد شااااااااده اساااااااات: یحضاااااااارت جااااااااابر رضاااااااا تیااااااااروا در مممممممموي  ّللَاه کممممممممان َرس 

َهمممممما  مممممموِر ر لنِ نَمممممما اَلسممممممتخاره فِمممممم  اْ  م  ممممممله  ّللَاه  َعلَْيممممممِه َو آِلممممممِه َو سمممممملن  ي عَلنِم   نیاااااااز ظاااااااهر ا   4.«ََ
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اسااااتخاره کنااااد اما علمااااا  فتااااه انااااد  دیااااشااااود کااااه بنااااده ماااا من در هاااار عماااال با یمعلااااوم ماااا سیحااااد

 لزوما بندهاس م چنانند که  عتیامور و اعمال در شر یکه بعض

ماننااااااد شاااااارل و  ناااااارید یو واجبااااااات و بعضاااااا گیآنهااااااا را انجااااااام دهد ماننااااااد فاااااارا دیاااااابا

هساااااااتند  اتیااااااااز اماااااااور محرماااااااات و منه رهیو صاااااااغ رهیاااااااکفر بااااااادعات و خرافاااااااات   ناهاااااااان کب

اساااااتخاره فقاااااط در اماااااور مبااااااح مشاااااروع اسااااات و  نیکناااااد  بناااااابرا زیااااااز آنهاااااا پره دیاااااکاااااه بناااااده با

خاااااواه بااااازر   -اسااااات کاااااه بناااااده مااااا من در انجاااااام اماااااور مبااااااح نیاااااماااااذکور ا سیماااااراد از حاااااد

بخواهاااااد تاااااا انجاااااام آن  ییراهنمااااا یاز ّللاه تعاااااال دیااااابا-مهاااام ریاااااغ ایاااااکوچاااااک مهم باشااااند  ایاااااباشااااند 

  ردد و فرد و عاقبت بد در امان بماند  نمویعمل با برکت و م

 ّللَان عنها( ی)رضنبيازدواج حضرت ز قَه

 ناااااابیو آلااااااه و ساااااالم بااااااه حضاااااارت ز هیااااااّللاه عل یکااااااه از طاااااارف آن حضاااااارت صاااااال یوقتاااااا

مممممانِعَِم حتممممم  أَْسمممممتَ ِْمَر َربنِممممم   » فااااات: د اویماااااخده و اشااااااره ازدواج رسااااا ََ مااااان تاااااا از ؛ «َمممممما أَنَممممما بِ

 کنم  ینم یکار چیطلب نکنم ه ییپرورد ارم راهنما

 1قرآن نازل شد  اتیبه نماز خانه اش رفت و به نماز مشغول شد آنناه آ سپ 

و  ریاااااااو آلااااااه و سااااااالم سراسااااااار خ هیاااااااّللاه عل یصااااااال امبریاااااااکاااااااه نکااااااااح بااااااا پ یصااااااورت در

و آلااااه و ساااالم عماااال کاااارد و  هیااااّللاه عل یصاااال امبریااااباااار ساااانت پ ناااابیسااااعادت بااااود امااااا حضاااارت ز

کااااااه نکاااااااحش در  نیااااااو آن ا دینقااااااد و بااااااه موقااااااع بااااااه او رساااااا زپاااااااداشیپرورد ااااااار ن یاز سااااااو

 آسمان ها خوانده شد 

 قبي از آغاز هر امر مباح استخاره

کاااااه اساااااتخاره در اماااااور مبااااااح و سااااانت ومساااااتحب اسااااات لاااااذا  میشاااااد ادآوریااااا نیااااااز ا قبااااال

و  یخاص خواسااااااتنار یکاااااااال دیتجارت ساااااافر خر لیاااااااز قب یبخواهااااااد کااااااار یهاااااار زمااااااان کساااااا

را باااااه دسااااات  هیدر ابتااااادا قضااااا یعنااااایقبااااال از آغااااااز آن عمااااال اساااااتخاره کناااااد  انجاااااام دهاااااد رهیاااااغ

 نیاااااانجاااااام کاااااار مطمااااائن باشاااااد در ا یرااسااااات کاااااه قلاااااب انساااااان بااااا یدر صاااااورت نیّللاه بساااااپارد ا
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 ردد اماااااا ا ااااار  ماااااهیآن عمااااال نااااازد ّللاه ب نااااادهیصاااااورت بااااااز هااااام اساااااتخاره مساااااتحب اسااااات تاااااا آ

 یا هیمناساااااب در قضااااا ی ناااااهیدر انتخااااااب  ز ایااااا ینااااادادن کاااااار ایاااااقلاااااب انساااااان در انجاااااام دادن 

باااااه نمااااااز و دعاااااان اساااااتخاره  دیاااااقبااااال از شاااااروع آن عمااااال با یصاااااورت نیمتاااااردد باشاااااد در چنااااا

 راحت و آرامش است  لهیوس نیهننام نماز و دعا بهتر نیشود که در ا وسلمت

 نماز استخاره روش

و ساااااالم و آلااااااه  هیااااااّللاه عل یّللاه عنااااااه آن حضاااااارت صاااااال یجااااااابر رضاااااا سیحااااااد یابتاااااادا در

از  یکسااااا یوقتااااا؛«إَذا َهممممم ه أحمممممدک  بِممممماْ َْمِر فَْلي مممممَر رمممممِ َرْرعَتَمممممْيِن ِممممممْن َغْيمممممِر اْل َِريَضمممممِم  :»فرمودناااااد

 نفل بخواند  یعنیفرگ  ریرا داشته باشد دو رکعت غ یشما اراده انجام کار مباح

اسااااااتخاره  تیاااااااساااااات کااااااه بااااااه طااااااور مسااااااتقل دو رکعاااااات نماااااااز بااااااه ن نیااااااا سیحااااااد یمعناااااا

بخوانااااااد بهتر اساااااات در رکعاااااات اول بعااااااد از سااااااوره فاتحااااااه سااااااوره کااااااافرون و در رکعاااااات دوم 

علماااااا  فتاااااه اناااااد کاااااه در رکعااااات  یو بعضااااا 1 بعاااااد از ساااااوره فاتحاااااه ساااااوره اخااااا ص را بخواناااااد 

را  3ساااااااوره احااااااازاب 36 هیاااااااو در رکعااااااات دوم آ 2ساااااااوره قصاااااااص 68 هیااااااااول بعاااااااد از فاتحاااااااه آ

 بخواند 

نااااادارد و نمااااااز اساااااتخاره درسااااات  یبخواناااااد اشاااااکال ینااااارید یساااااوره  ایااااا اتیاااااا ااااار آ البتاااااه

 است 

 استخاره یدعا

کنااااااد کااااااه دعااااااا  اسااااااتخاره  یاسااااااتخاره را بخوانااااااد و سااااااع یاز نماااااااز اسااااااتخاره دعااااااا بعااااااد

 خوانده شود  یبا معن

                                                                 
  68اْلذكار النوو  ص  1
ا یُْشِرُكونَ َو َربَُّك یَْخلُُ  َما یََشاُن َو یَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخیََرةُ » 2  «ُسْبَحاَن ّللاه َو تَعَالَى َعمَّ
ُ َو َرُساااااالُهُ أَْمااااااَرا أَْن یَُكااااااوَن لَُهااااااُم اْلِخیَااااااَرةُ ِمااااااْن یَْعااااااِص ّللاه  3  َو َرُسااااااولَهُ فَقَااااااْد َضاااااالَّ َوَمااااااا َكاااااااَن ِلُماااااا ِمن  َو اَل ُمْ ِمنَااااااة  ُِذَا قََضااااااى ّللاه

 «َضَ الا ُمبِیناا
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مممممممم ه إِْن کنممممممممت تَْعِلمممممممميِ  إِنه َهممممممممَذا  »یاسااااااااتخاره و وسااااااااط آن جملااااااااه  یدعااااااااا یابتاااااااادا در اللهه 

اراده را ذکااااااار  ایاااااااعمااااااال مبااااااااح  آن«ا ممممممممر»یجاااااااا باااااااه جاااااااا نیااااااادارد در اوجاااااااود «اْ َْممممممممَر 

 «.هذه التجارس أن»ای«أن هذا الس ر:»کند:م  

-------------------------------------------------- 

تصااااااور آن عماااااال در دل اکتفااااااا  ساااااات بهین یالفاااااااظ بااااااه زبااااااان عرباااااا یقااااااادر بااااااه ادا ا اااااار

 کند 

 دعا ال اظ

ممممم ه  َِ  اللهه  َِ اْلعَظممممميِ  فَِ نهممممم َِ ِممممممْن فَْضمممممِل َِ َو أَْسممممم َل  َِ بِق مممممْدَرتِ َِ َو أَْسمممممتَْقِدر  َِ بِِعْلِمممممم إِننِممممم  أَْسمممممتَِخير 

ُه   اْل  يمممممموِب اللهه  ه إِْن ر ْنممممممَت تَْعلَمممممم ُه   َوأَْنممممممَت َعمممممم    أَنه تَْقممممممِدر  َوََل أَْقممممممِدر  َوتَْعلَمممممم   َو ََل أَْعلَمممممم   َوأَْنممممممَت َعمممممم

ْمممممممَر َخْيممممممري ِلمممممم  فِمممممم  ِدينمممممم  َو َمعَاِشمممممم  َو َعاقِبَممممممِم أَْمممممممِر  َو قَمممممماَي َعاِجممممممِي أَْمممممممِر  و آِجِلممممممِه َهممممممَذا ا َ 

ْره  ِلمممم  ر مممم ه بَمممماِرِ ِلمممم  فِيممممه َو إِْن ر ْنممممَت تَْعلَمممم   أَنه َهممممَذا ا َْمممممَر َشممممرنِ ِلمممم  فِمممم  ِدينِمممم  َو َمعَاِشمممم  َو  فَْقممممد 

ْر ِلممممم  اْلِخيَمممممَر  وَ  أَْممممممِر َعاقِبَمممممِم أَْممممممِر  َو فِممممم  َعاِجمممممِي  مممممِرْفنِ  َعْنمممممه  َواْقمممممد  َْ مممممِرْفه  َعننِممممم  َوا َْ آِجِلمممممِه فَ

َحْيث  َراَن ر  ه أرِضنِ  بِِه.
1 

کااااانم و باااااا نظااااار باااااه  یطلاااااب مااااا ریاااااعلااااام تاااااو خ لهی:بار الهاااااا!من از تاااااو باااااه وساااااترجماااااه

کنم همانااااا تااااو  یطلاااابم و از فضاااال باااازر  تااااو از تااااو ساااا ال ماااا یماااا ییقاااادرت تااااو از تااااو توانااااا

 دهیدانم تاااااو اماااااور پوشااااا ینمااااا چیو مااااان هااااا یدانیااااارا م زیاااااو مااااان نااااااتوانم تو هااااار چ یقاااااادر هسااااات

 ن یااااااتجااااااارت(در د ایااااااکار)ساااااافر  نیاااااااا اااااار  یداناااااا یبااااااار الهااااااا!تو ماااااا یداناااااا یرا خااااااوب ماااااا

مقاااااادور  میبهتاااااار اساااااات پ  انجااااااام دادن آن را باااااارا میآخاااااارت باااااارا ایااااااودر حاااااا  دن  انجامیزنااااااد 

کااااه  یداناااا یبرکاااات بفرمااااا و ا اااار تااااو ماااا ی هیااااماااان آسااااان بنااااردان و ما یبنااااردان و آن را باااارا

و آخاااااارتم بااااااد اساااااات پاااااا  آن را از ماااااان دور  ایااااااو در حاااااا  دن  انجامین زنااااااد یکااااااار در د نیااااااا

مقااااادر کااااان و  میرا هااااار جاااااا کاااااه باشاااااد بااااارا ریااااا و مااااارا از آن منصااااارف بناااااردان و خردانبنااااا

 بنردان  یمرا به آن راض
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 از آداب و مسائي استخاره یبرخ

کامااااال داشاااااته باشاااااد و باااااا حضاااااور  نیقااااایراسااااا  و  ماااااانیا اساااااتخاره کنناااااده باااااه ّللاه  یوقتااااا

دعاااااا و  ایااااانمااااااز  نیدر حااااا یاساااااتخاره و دعاااااا را بخواناااااد ّللاه تعاااااال  نماااااازیقلاااااب و توجاااااه باااااه معن

قلاااااب باااااه  لیااااا رداناااااد پ  تما یمااااا لیاااااساااااو متما کیااااارا باااااه  یبعاااااد از فراغااااات از آن قلاااااب و ایااااا

 خواهد بود  ریبر همان عمل کند  ان شانهللا در آن خ هر سو که باشد با توکل بر ّللاه 

 استخاره تکرار

 نیاااااااسااااااتخاره باااااااز هاااااام متااااااردد بمانااااااد در ا یبعااااااد از نماااااااز و دعااااااا  انسااااااانی اه ا اااااار

تواناااااد عمااااال اساااااتخاره را تکااااارار کناااااد و الزم اسااااات  یصاااااورت ا ااااار وقااااات و فرصااااات دارد مااااا

را باااااار  مقلمممممب القلممممموب ایااااامانناااااد  یمعروفااااا یباااااه دعاااااا و تضااااارع متوسااااال شاااااود و دعاهاااااا شاااااتریب

 بار تکرار کند 

سااااااودمند اساااااات کااااااه در ادامااااااه بااااااه آن  زیاااااان ناااااارانیبااااااا د ر مشااااااورتیتااااااردد و تح هننااااااام

 کرد  میاشاره خواه

 نکته چند

 یزیااااااااااستخاره شاااااااااخص در خاااااااااواب چ یکاااااااااه بعاااااااااد از نمااااااااااز و دعاااااااااا ساااااااااتیالزم ن-1

ا جزن استخاره نم رهیخواب و غ دنیند دیبب  باشد  یقطعا

و باااااه سااااابب  دیاااااد یزیاااااآن عمااااال مبااااااح در خاااااواب چ راماااااونیا ااااار اساااااتخاره کنناااااده پ البتاااااه

در رفااااع تااااردد  یریتااااا  چیکرد خااااوب اساااات  ا اااار خااااواب هاااا دایااااپ یقلباااا لیااااسااااو تما کیااااآن بااااه 

خاااااااواب را بپرساااااااد باااااااا  ریو تفسااااااا ریاااااااتعب ییخاااااااواه و داناااااااا ریااااااااو نداشااااااات آنناه از انساااااااان خ

 خاطر بر آن عمل کند  نانیاطم

تواناااااد  یعجلاااااه دارد و نمااااا اریبسااااا نااااارید یباااااه سااااابب ایاااااا ااااار شاااااخص در سااااافر اسااااات -2

اسااااات فقاااااط  زیجاااااا یماااااوارد نیخااااااص بخواناااااد در چنااااا تیااااافیاساااااتخاره را باااااا ک ینمااااااز و دعاااااا

ممممممم ه ِخرِلممممممم  »مانناااااااد یمختصااااااار یاز آن دعاااااااا ریاااااااغ ایااااااااساااااااتخاره اکتفاااااااا کناااااااد  یباااااااه دعاااااااا اللهه 

 را بخواند « واْختَْرل ِ 
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مختصااااار  یدعاااااا نیاااااتوانااااد باااااه ا یاساااااتخاره را حفااااظ نداشااااات هااااام مااااا یدعاااااا یا اااار کسااااا-3

 نوشته همان دعا را بخواند  یاز رو ایاکتفا کند 

آداب دعااااااااا را  ه تمامیااااااااادع نااااااااریاسااااااااتخاره ماننااااااااد د یالزم اساااااااات شااااااااخص در دعااااااااا-4

کناااااد و  انیااااارا خاااااوب ب یتعاااااال یباااااار یدعا حماااااد و  ناااااا و بزر ااااا یکناااااد م  :در ابتااااادا تیااااارعا

و آلاااااه و سااااالم فراماااااوش نکناااااد و حضاااااور قلاااااب و  هیاااااّللاه عل یصااااال امبریاااااپدرود و سااااا م رابااااار 

 حسن ظن داشته باشد 

 نیومتاااااااردد اسااااااات ا رانیجاااااااائز ح یتااااااارل کاااااااار ایاااااااکاااااااه در انجاااااااام دادن  یشخصااااااا-5

خااااااودش اسااااااتخاره کنااااااد و  دیااااااحاااااال آن با یباااااارا نیمساااااائله مربااااااوط بااااااه خااااااود اوساااااات و بنااااااابرا

نااااادارد البتاااااه طلاااااب دعاااااا و مشاااااورت  یاساااااتخاره ساااااود یبااااارا نااااارید یمتوسااااال شااااادن باااااه شخصااااا

 نرانیبا د

مناسااااااب اساااااات کااااااه اسااااااتخاره بااااااا استشاااااااره تااااااوأم  ده بلکهیپسااااااند یاساااااات و اماااااار ساااااانت

از اهاااااال فضاااااال و  یاساااااا م ماننااااااد اسااااااتخاره بااااااه مشااااااورت و نظاااااار خااااااواه نیااااااباشااااااد چه در د

چاااااه بساااااا  رخاااااواهیانساااااان باااااا تجرباااااه و خ کیاااااشاااااده است مشاااااوره و نظااااار  دیاااااتأک زیاااااتجرباااااه ن

  ردی  یقرار م رهنشا نیبهتر

 ازدواج یبرا استخاره

باااااازر   یتمااااااام کارهااااااا یشااااااده اساااااات باااااارا انیااااااکتابچااااااه ب نیاااااااسااااااتخاره کااااااه در ا روش

 «نيالحَممممممن الحَمممممم»رحمااااااة ّللاه در کتاااااااب  رانسااااااننش  یوکوچااااااک اساااااات اما ع مااااااه جاااااازر

 کرده است  انیب یاستخاره در امر ازدواج روش و آداب مخصوص یبرا

داناااااد چاااااه کاااااار کناااااد و  یباشاااااد و نمااااا ریاااااجاااااوان کاااااه دربااااااره ازدواج متح یدختااااار ایااااا پسااااار

  دیرا انتخاب کند  در آن صورت طب  روش مزبور عمل نما یچه جائ

اراده اساااااتخاره نکااااااح کناااااد  ی: هر ااااااه فااااارددیااااافرما یمااااا هیااااارحماااااة ّللاه عل یجااااازر ع ماااااه

نناااااه دارد ساااااپ  طبااااا  سااااانت  دهیفرساااااتاده اسااااات آن را پوشااااا یخواساااااتنار امیاااااباااااه هرجاااااا کاااااه پ

را در  لیااااااّللاه کلمااااااات ذ شینماااااااز بخوانااااااد بعااااااد از حمااااااد و سااااااتا  یااااااحسااااااب توف ردیااااااوضااااااو بن

َِ تَْقمممممِدر  َو ََل أَْقمممممدعاااااان بخواناااااد: ُه   اْل  يممممموِب فَمممممِ نه َرأَْيمممممَت أَنه  ِدر  إِنهممممم َو تَْعلَممممم   َو ََل أَْعلَممممم   َو أَْنمممممَت َعممممم
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نَمممممم   َُ ْرَها ِلمممممم  َو إِْن َخْيممممم( ردیااااابن را)ناااااام آن باااااانو ف  نيَممممماَ  َو آِخَرتممممم  فَاْقمممممد  را  ِلممممم  فِممممم  ِدينممممم  َو د 

ها خَ  ْرَها ل . را  يْ َراَن َغير   1ِمْنَها ل  فِ  ِدين  َو آِخَرت  فَاْقد 

 بیااااادانااااام و تاااااو دانناااااده غ یو مااااان نمااااا یدانیاااااو مااااان نااااااتوانم تاااااو م یی!تو تواناااااای:الهترجماااااه

و آخاااااارت  نیااااااد ریاااااارا ذکاااااار کنااااااد(باعس خ!ا ر ازدواج بااااااا فاااااا ن زن)نااااااامش  پرورد ارایهساااااات

 پ  همان را مقدر  ردان 

 مشروع ريغ یها استخاره

اساااااات کااااااه اغلااااااب آنهااااااا   یاااااادر باااااااب اسااااااتخاره را یمتعاااااادد یمااااااردم روش هااااااا نیباااااا در

و باااااه  دیااااااز آنهاااااا اجتنااااااب ورز دیااااامشاااااروع و از بااااااب بااااادعت هاااااا و خرافاااااات هساااااتند و با ریاااااغ

کاااارد تااااا   یااااو آلااااه و ساااالم عماااال نمااااود و آن را را هیااااّللاه عل یصاااال امبریااااآنهااااا باااار ساااانت پ یجااااا

 و  واب آخرت حاصل  ردد  ایدن ریخ

 یمااااا یمشاااااروع اشااااااره ا ریاااااغ یاز روش هاااااا یجاااااا باااااه طاااااور خ صاااااه باااااه برخااااا نیاااااا در

  میکن

 یاستخاره قرآن-1

 یمخصوصاااااا یهااااااا کننااااااد چا یاسااااااتخاره م دیااااااقاااااارآن مج لهیاز مااااااردم بااااااه وساااااا یبعضاااااا

صاااااافحات ساااااامت  یرسااااااد کااااااه در باااااااال یوش مااااااهااااااا بااااااه فاااااار یدر کتابفروشاااااا دیاااااااز قاااااارآن مج

 رهیااااااا)انجاااااااام باااااااده( )انجام ناااااااده( )آغاز کاااااااار خاااااااوب اسااااااات(و غلیاز قب یراسااااااات آنهاااااااا کلماااااااات

 نوشته است 

 یرهاااااااایاسااااااات کاااااااه مشااااااارکان عااااااارب بااااااار ت ییکلماااااااات کاااااااام  مانناااااااد واخه هاااااااا نیاااااااا

 1نوشتند و اس م آن عمل را حرام اع م نمود  یم ییمخصوص بخت آزما

)بااااااد(  یصاااااافحات)خوب(و در بعضاااااا یبعضاااااا یقاااااارآن باااااار باااااااال ینسااااااخه هااااااا یبعضاااااا در

 یمشااااااروع اساااااات و باااااا ریااااااناجااااااائز و غ زیااااااروش اسااااااتخاره ن نیاااااانوشااااااته شااااااده اساااااات کااااااه ا

 از آن اجتناب کرد  دیباشد و با یم دیبه قرآن مج یاحترام
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 استخاره با فالنامه ها-2

از  یمنتخااااااب اشااااااعار ایاااااا یحااااااافظ و م نااااااو وانیااااااماننااااااد د ییاز مااااااردم کتاااااااب هااااااا یبرخاااااا

 نیاااادهنااااد کااااه همااااه ا یشااااده اساااات عمل اسااااتخاره را انجااااام ماااا هیااااآنهااااا کااااه بااااه صااااورت فالنامااااه ته

 اسا  هستند  یروش ها بدعت و خرافات و ب

 حیاستخاره با تسب-3

را در کااااااااف دسااااااااتش  حیتسااااااااب یاز دانااااااااه هااااااااا یروش اسااااااااتخاره کننااااااااده مقاااااااادار نیااااااااا در

و سااااپ  بااااه شاااامارش دانااااه کنااااد  یرا باااار آنهااااا تلفااااظ ماااا شیدهااااد و عماااال و اراده خااااو یقاااارار ماااا

کنااااد و ا اااار زوج باشااااند  یپردازد ا اااار دانااااه هااااا فاااارد باشااااند از آغاااااز عماااال اجتناااااب ماااا یهااااا ماااا

اساااااا   یروش هااااام خرافاااااه و بااااا نیکناااااد ا یاسااااات آن را شاااااروع مااااا ریخکاااااه کاااااار نیاااااباااااه زعااااام ا

 است 

 استخاره به خواب-4

 ایاااااا یخوابااااااد ودر خااااااواب شاااااابح یباااااادون آن ماااااا ایاااااا یکننااااااده بااااااا اوراد خاصاااااا اسااااااتخاره

اسااااات و شاااااخص کاااااار  ریااااارناااااد باشاااااد ع مت خ دیآن شااااابه ساااااف ناااااد ا ریب یمانناااااد آن مااااا یزیاااااچ

 رند باشد  ع مت بد است  اهیکند وا ر س یخود را شروع م

 مشروع است  ریاسا  و غ یهم روش ب نیا

 ینیاستخاره طالع ب-5

بااااار  یمبنااااا نیدروغااااا ییو  ماااااراه باااااا ادعاهاااااا خباااااریاز خااااادا بااااا یاز انساااااان هاااااا یبعضااااا

کنناااااد افراد  یبخاااات و طااااالع ماااااردم را معلااااوم ماااا رهیاااااو غ یعلااااام سااااتاره شناساااا لهیبااااه وساااا نکااااهیا

سااااود بااااه  یو باااا دیااااکااااار مف ایاااابااااد اعتقاااااد را جهاااات معلااااوم کااااردن بخاااات خااااوب و بااااد  ایااااسااااواد  یباااا

رفاااااتن و  یافاااااراد نینااااازد چنااااا ینااااایخوانناااااد  جهااااات اساااااتخاره و طاااااالع ب یخاااااود فااااارا مااااا یساااااو

 است  رهیبکردن ناجائز و  ناه ک  یسخن آنها را تصد

 یافاااااراد نیکاااااه باااااه چنااااا یکساااااان یو آلاااااه و سااااالم بااااارا هیاااااّللاه عل یصااااال امبریاااااپ سیااااااحاد در

 یآماااااده اسااااات آن حضااااارت صااااال دیاااااکنناااااد وع یمااااا  یشاااااوند و سخنانشاااااان را تصاااااد یمتوسااااال مااااا

 و آله و سلم فرموده اند: هیّللاه عل



 

 

14 

 یمحممممممد َمممممل یفقمممممد ک مممممر بمممممما أنمممممزي علممممم قممممموييکاهنممممما أو عرافممممما فَمممممدقه بمممممما  یأتممممم ممممممن»

 1«و سل  هيّللَان عل

 ایو کاااااااهن باااااارود و سااااااخنان او را باااااااور کنااااااد  و نیو طااااااالع باااااا شاااااانویکااااااه ناااااازد پ یکساااااا

 و آله و سلم را انکار کرده است  هیّللاه عل یصل امبریپ ی فته ها و آموزه ها

و آلاااااه و  هیاااااّللاه عل یتمساااااک باااااه سااااانت رساااااول اکااااارم صااااال  یاااااباااااه هماااااه ماااااا توف خداوناااااد

 و ما را از خرافات و بدعات دور ننه دارد  دیبفرما بیسلم نص

 نیرب العالم ای نیآم

 صاحبه الص ة والس م یعل یدر مسجد نبو لیتکم

 ه ق  1431شعبان 8

 ه ش1389تیر  29 مطاب 
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